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  Buhar ve kızgın su sistemlerinde korozyona ve deformasyona 
neden olan iki önemli etki vardır. Sudaki kireç gibi sertlik ve taş ya-
pıcı malzemeler ve Oksijen (O2) ve Karbondioksit (CO2) gibi korozif 
gazlar. 
  Oksijen (O2), havada ve taze kazan besleme suyu içinde çö-

zünmüş halde bulunur. Su, hava ile temasında çok kolay bir şekilde 
oksijen ile tepkime oluşturur.
  Karbondioksit (CO2), ham suyun geçici sertliğini oluşturan 

veya yumuşatma işleminden sonra nitelik değiştiren sertlik yapıcı 
malzemelerin (karbonatların) sıcaklık ve basınç altında parçalana-
rak ayrışması sonucu oluşur.
  Buhar kazanları besi suyu, kızgın su kazanları tamamlama 

suyu içinde çözünmüş olarak bulunan serbest oksijen (O2) ile ka-
zanlar içinde karbonatların parçalanmasıyla oluşan karbondioksit 
(CO2) gazları, kazanlarda, buhar kullanan cihazlarda ve özellikle 
tesisatlarda gözenekler ve paslanarak erimeler şeklinde korozyona 
neden olurlar. Bu gazların etkileri taze besleme suyu oranı ve sis-
tem işletme basıncı arttıkça daha da artar.
  Kazan besleme suları bu gazlardan arındırılamazsa tüm 

sistem ömrü kısalır, çok kısa sürelerde dahi kazanda ve sistemi 
oluşturan cihaz ve tesisatlarda korozyon ve delinmeler oluşabilir. 
Bunun yanında CO2, özellikle buhar kullanan cihazlarda ve serpan-
tinlerinde ve kondens borularında aşırı korozyona neden olur.
  Kazan besleme sularının O2 ve CO2 gazlarından arın-

dırılmaları için degazör cihazından geçirilerek degaze edil-
meleri şarttır.

  Sıcaklık pozitif (+) basınç esasına göre çalışan klasik 
termik degazörler, özellikle taze besleme suyu oranının 
yüksek olduğu yüksek basınçlı sistemlerde kullanılırlar. Bu 
cihazlar, kısmen kondens tankında parçalanan karbonatla-
rın kendi bünyelerinde de parçalanmalarını ve gazlarını açı-
ğa çıkarmalarını da sağlarlar. Bu cihazların işletme sıcaklığı 
102 ºC - 105 ºC, işletme basıncı 0,2 bar- 0,5 bar mertebe-
sinde olup, gaz alma verimleri %96- %100 aralığındadır. 
Sıcaklık yüksek olduğundan kazan besleme pompalarının 
kavitasyona neden olmadan çalışmalarını sağlamak ama-
cıyla pompalardan asgari 4m-4,5 m yükseklikte tesis edil-
meleri zorunludur. Bu tipteki degazör sisteminde ısıtıcı bu-
harın diğer bir kısmı, özel bir karışım donanımı ile doğrudan 
degazör tankı içindeki suya verilerek, suyun kaynayarak 
gazını bırakması sağlanır ve yeniden gaz alması engellenir.

  Degazör sisteminde besleme suyu pülverize edilmek 
ve degazör tavalarından geçirilmek suretiyle buharla karış-
tırılarak sıcaklığı arttırılır ve böylece O2 ve CO2 gazları besi 
suyundan ayrıştırılır. Serbest kalan O2 ve CO2 gazları dega-
zör üzerindeki otomatik gaz atma vanasından dışarı atılır.

  Degazör sistemi bir kaç cihazdan, armatürlerden ve 
bunların bağlantıları için gerekli tesisattan oluşmaktadır.
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Degaze Edilen Su Miktarı m2/h 2 5 7 10 15
Degazör Tankı Hacmi m3 2 3 4 5 7
Genişlik mm 1.215 1.350 1.700 1.700 1.700
Uzunluk mm 2.300 2.850 2.850 2.950 3.850
Yükseklik mm 2.900 3.400 3.600 4.100 4.100
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 1315 x 2400 1450 x 2950 1800 x 2950 1800 x 3050 1800 x 3950

Degaze Edilen Su Miktarı m2/h 20 25 30 40 50
Degazör Tankı Hacmi m3 10 13 16 20 25
Genişlik mm 1.700 1.760 1.760 2.160 2.160
Uzunluk mm 5.500 7.150 8.750 7.150 8.750
Yükseklik mm 4.100 4.250 4.600 5.100 5.100
Kaide Genişlik x Uzunluk mm 1800 x 5600 1860 x 7250 1860 x 8850 2260 x 7250 2260 x 8850
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YÜKSEK KALİTELİ, HIZLI BESİ SUYU HAZIRLAMA SİSTEMİ

• Kaide yüksekliği minimum 100 mm olarak kabul edilmiştir.
• Teknik konularda değişiklik yapma hakkı fi rmamızca saklı tutulmuştur.
• Özel tasarım ve imalatlar yapılabilir.

AKTD TERMİK DEGAZÖRLER TEKNİK ÖLÇÜLERİ

DEGAZÖR DOMU
Kapasiteye uygun çap ve boyutta, gerekli 

kalınlıkta paslanmaz malzemeden veya siyah 
sacdan imal edilmektedir. Siyah sacdan imal 
edilen üst dom, imalatı müteakip sıcak dal-
dırma galvaniz işlemine tabi tutulur. Dom, 
degazör tankına fl anşlı olarak bağlanır. Dom 
içinde besleme suyu pülverize sistemi ile 
paslanmaz saçtan imal edilmiş pülverizas-
yon tablaları bulunmaktadır. Degazör domu 
uygun yoğunluk ve kalınlıkta rabits telli taş 
yünü üzeri, müşteri isteğine bağlı olarak gal-
vaniz, alüminyum veya paslanmaz sacdan 
izole edilir.

DEGAZÖR TANKI
Degazör tipine ve kazan dairesi yerleş-

me durumuna göre yatık veya dik silindirik, 
bombe başlı tipte St37 malzeme kullanılarak 
imal edilir. Degazör tankı dış yüzeyleri iki kat 
antipas boya ile boyanmakta olup degazör 
tankı uygun yoğunluk ve kalınlıkta rabits telli 
taş yünü üzeri, müşteri isteğine bağlı olarak 
galvaniz, alüminyum veya paslanmaz sac-

dan izole edilir. Gerektiğinde tank iç kısımdan 
vakuma karşı NPI - NPU profi ller ile takviye 
edilir. Tank üzerinde dom bağlantı fl anşı ile 
gerekli diğer armatür bağlantı fl anşları ve 
tabanında karışım tipli ısıtma için buhar dağı-
tım kollektör ve boruları bulunmaktadır.

ÇÜRÜK BUHAR YOĞUŞTURUCUSU
Degazörden çıkan korozif gazlar ile karışık 

çürük buharın içindeki korozif gazları ayırmak 
ve ısısını geri kazanmak amacıyla kullanılan 
Çürük Buhar Yoğuşturucusu, eşanjör tipinde-
dir. Çürük buhar, besleme suyu ile soğutula-
rak yoğuşturulmakta, böylece besi suyu da 
ön ısıtmaya tabi tutulmuş olmaktadır. Yoğuş-
turucudan çıkan yoğuşmuş suyu bir boru ile 
tekrar degazöre verilmektedir. Çürük Buhar 
Yoğuşturucusu, sıcak daldırma galvanizli göv-
de içinde bakır borulu veya tamamen paslan-
maz malzemeden imal edilmektedir.

DEGAZÖR ARMATÜRLERİ
Degazörlerde, degazör tipi, kapasitesi ve 

işletme şartlarına uygun olarak basınç dü-

şürücü vana, termostatik vana, buhar ve su 
bağlantı ve by-pass vanaları, seviye kontrol 
düzeni, boşaltma vanası, su çıkış vanası, oto-
matik gaz tahliye vanası, cam borulu su se-
viye göstergesi, manometre ve termometre 
gibi işletme, kontrol ve emniyet armatürleri 
kullanılır.

DEGAZÖR BESLEME POMPASI
Degazörlerin seviyeye bağlı olarak su ile 

beslenmesi amacıyla 20 mSS -25 mSS ba-
sınçlı santrifüj veya kademeli tip pompalar 
kullanılır. Pompa seçiminde, pompanın dega-
zör kapasitesine uyması çok önemlidir.

Degazör sistemlerinin tip belirlemesi, 
dizaynı ve boyutlandırılması, sistem şartları 
dikkate alınarak yapıldığından ve bu sistem-
lerde ısı geri kazanma uygulamaları geniş 
kapsamlı olarak uygulanabildiğinden kazan 
besleme sularının degaze edilmesi ile ilgili 
sorunlarınızın çözümü için bizi arayınız.


